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Bestuursverslag
II Bijzonder jaar
Het jaar 2020 was in 2 opzichten een bijzonder jaar. Door uitvoering van de Motie letten kregen wij een bedrag van C
172.857 om dit jaar extra te besteden. Dit was een verhoging van onze subsidie met 44 %. Dat leidde er toe, dat er
een omvangrijke begrotingswijziging plaats vond. Vervolgens werden de activiteiten, en daarmee de uitgaven, beperkt
door het coronavirus. Hierdoor konden veel plannen niet uitgewerkt worden en werden in tijd opgeschoven. Gelukkig
gaf het Ministerie van 82K ons 3 maanden langer, tot 1 april 2021, de tijd om ons budget te besteden. Wij hebben dit
gebruikt om investeringen te doen, die anders niet mogelijk waren. Het is onvermijdelijk dat de jaren 2020 en 2021
daardoor in elkaar overlopen.
1. Organisatie
De Onafhankelijke SenaatsFractie (OSF) is een platform (samenwerkingsverband) van onafhankelijke provinciale partijen, die deelnemen aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten. De ledenraad van 13 juni 2020 heeft de naam
veranderd in OPNI, Onafhankelijke Politiek Nederland. De achtergrond hiervan was, dat de vermelding 'Senaat' zou
verhinderen om o.a. mee te doen aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Overigens is dat laatste nog steeds
voorwerp van onderzoek en debat.
Voorafgaand aan deze actie is actief gezocht door het Algemeen Bestuur naar een andere naam en logo. Dit was ingegeven door diverse signalen dat de positionering krachtiger moest worden. Er is een daartoe geëquipeerd bureau ingeschakeld, dat voorstellen heeft gedaan, die in een digitale ledenraad zijn verworpen.
De OSF is opgericht op 22 maart 1999 en heeft sindsdien deelgenomen aan de verkiezingen voor de Eerste Kamer der
Staten Generaal. De OSF heeft sinds 1999 één zetel in de Eerste Kamer.
Onze senator Gerben Gerbrandy heeft om persoonlijke redenen helaas afscheid moeten nemen van de politiek, in elk
geval van zijn zetel in de Eerste Kamer. Deze zetel is ingenomen door de eerstvolgende op de kieslijst. Ton Raven uit
Heerlen.
De Onafhankelijke Senaats Fractie is een moderne, professionele organisatie die de onafhankelijke politiek in Nederland weet te binden. De 05F maakt zich sterk voor onafhankelijke politiek op provinciaal niveau. Daarbij worden de
leden gestimuleerd om de onafhankelijke gemeentelijke partijen in hun provincie zo goed mogelijk te betrekken. Samen met de Senator ontstaat zo een sterke, onafhankelijke politieke beweging. De leden van de 0SF bestaan uit Provinciale Politieke Groeperingen. Dit in tegenstelling tot de meeste andere politieke partijen in Nederland, waarvan
natuurlijke personen rechtstreeks lid zijn.
Het samenwerkingsverband ontvangt zijn middelen vooral via de Wet Financiering Politieke Partijen, door contributies
van de leden (aangesloten partijen) en door donaties. De van het Rijk ontvangen gelden, die bestemd zijn voor het
politiek en wetenschappelijk bureau van de OSF, worden hieraan afgedragen. Een samenvatting van de door het We
tenschappelijk Bureau in 2020 uitgevoerde werkzaamheden, is onderdeel van dit jaarverslag.
in dit jaarverslag en de bijbehorende jaarrekening legt de 0SF zowel verantwoording af voor de besteding van de subsidiegelden voor de 05F alsmede voor het Wetenschappelijk Bureau van de 0SF (zelfstandige stichting),
De organisatie verwoordt in het bestuursverslag het beleid van de organisatie met betrekking tot de omvang en functie van het vrij besteedbare vermogen.
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Per medio 2020 ziet de lijst van leden c.q. deelnemende partijen binnen de OSF er als volgt uit:
Fryske Nasjonale Partij
Lokaal Limburg
Lokaal Brabant
Groninger Belang
Partij voor Zeeland
Sterk Lokaal Drenthe
Ouderen Partij Noord-Holland
Provinciaal Belang Fryslán
Lokale Partijen Zuid-Holland
Lokale Partijen Gelderland
U26 gemeenten
Er zijn contacten met provinciale partijen in Flevoland en Overijssel.
2. Ledenaantallen
Per 1 januari 2020 zijn tenminste 1.047 volgens de Wet Financiering Politieke Partijen
leden geregistreerd die voldoen aan de voorwaarden van de betrekking tot het verkrijgen van subsidie.
3. Bestuur
Het bestuur heeft in 2020 bijna maandelijks vergaderd. Tijdens deze vergaderingen komen alle lopende zaken op bestuurlijk niveau aan de orde. Ook de financiën worden steeds besproken. De Ledenraad, het hdiogste orgaan binnen
de OSF, is in 2020 driemaal bijeen gekomen.
Het OSF bestuur bestond in 2019 uit
Durk Stoker

Voorzitter

Walter Lennertz

Secretaris

Mark Faasse

Penningmeester

Amrut Sijbolts

Lid

John Uffels

Lid

John van Gorp

Lid

Ed Goossens

Lid sinds april 2020

Jeff Leever heeft zijn functie als Lid neergelegd.
4. Politieke ontwikkelingen
De OSF Senator laat zich bij zijn werkzaamheden ondersteunen door een steunfractie, waarmee meteen een link
wordt gelegd naar de diverse provincies. De Steunfractie is vier keer bijeengekomen en onderhoudt veel contact via
WhatsApp en emait.
Daarnaast bezoekt de Senator de Ledenraden van de OSF en is er regelmatig contact met de diverse OSF statenleden.
In 2020 is er voor het eerst een lid van OSF/OPNL toegetreden tot het College van Gedeputeerde Staten in Brabant.
Ook werd de fractie van de Partij voor Zeeland uitgebreid met een statenlid die over kwam van een andere partij.
5, Toekomst
In het kader van de Startnotitie Toekomst OSF' heeft het Algemeen Bestuur in 2019 bestuurscommissies ingesteld
om de doelen uit de startnotitie te bereiken. De ondertitel van de Startnotitie Toekomst OSF is 'Onafhankelijke politiek op weg naar groei" Daarmee wordt bedoeld dat de OSF zich volledig gaat richten op het verbinden en versterken
van de onafhankelijke politiek in Nederland. Daarbij is ook van belang dat de OSF op termijn gezien gaat worden als de
woordvoerder namens de onafhankelijke regionale/lokale politiek.
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Om een en ander te kunnen realiseren werden zeven Bestuurscommissies opgetuigd die elk een specifiek onderwerp
voor hun rekening nemen om het gemeenschappelijke doel uit de Startnotitie te kunnen bereiken.
Het werken met Bestuurscommissie heeft in twee jaar niet gebracht wat het AB ervan verwacht had. De druk op het
AB neemt toe omdat de toekomst van de OPNL onder druk staat. Het versterken van de basis is een noodzaak; volgens de huidige stand van zaken is de kans groot dat OPNL 'geen nieuwe Senaatszetel weet te behalen.
Om het tij te keren worden twee centrale thema's benoemd die door het gezamenlijke AB worden aangestuurd en
opgepakt. Een groot deel van de bestedingen voor 2021 zullen in dit kader plaats vinden.
Thema 1 Groei en versterking
Het belangrijkste speerpunt van de OPNL is de groei en versterking van de provinciale partijen, o.a. door het verbinden van meer regionale partijen.
De focus is gericht op de verkiezingen Provinciale Staten in 2023. In alle provincies waar we een platformlid hebben
zouden we minimaal 1 Statenzetel moeten behalen.
Thema 1 Positionering
Het externe bureau WHY zal een voorstel doen over de gewenste positionering van OPNL. Daarbij dienen zij ook te
kijken naar de wens om mee te doen aan de verkiezingen Tweede Kamer. Is dat verstandig of kan de OPNL zich beter
uitsluitend richten op de Eerste Kamer.
Of is er een vorm van samenwerking/aansluiting mogelijk met een partij die wei in de Tweede Kamer zit, maar niet in
de Eerste Kamer, uitgaande van zo veel mogelijk overeenkomende uitgangspunten.
6. Communicatie
De OSF vindt communicatie met haar achterban van groot belang. Daarom wordt er, naast de diverse bijeenkomsten,
veel met elkaar gecommuniceerd. De digitale nieuwsbrieven en de website spelen hierbij een belangrijke rol.
De formele besluiten worden genomen in de Ledenraad en het is aan de afgevaardigden om hun bestuur en achterban hierover te informeren. Daarnaast wordt vanuit het Wetenschappelijk Bureau het blad Locomotie gepubliceerd
en verzonden. Er wordt geïnvesteerd in een handzame boekenreeks met actuele politieke onderwerpen die raakvlakken hebben met de lokale en regionale politiek.
Voor de uitvoering en advisering omtrent de communicatie is sinds enige jaren een contract met een communicatiebureau afgesloten.
7. Ondersteuning en financiën
De bestuursleden van de OSF verrichten alle werkzaamheden op vrijwillige basis en krijgen daarvoor een wettelijke
onkostenvergoeding of vergoeding van de reiskosten.
Voor de advisering en ondersteuning van het bestuur wordt een vaste adviseur ingeschakeld. Vanwege praktische en
financiële redenen is dit dezelfde persoon die ook de communicatie voor de OSF verzorgt: T-Force Communicatieburo
uit Heerlen.
Een van de voordelen is een betere vorm van verslagtegging, waardoor bestuursbesluiten en acties beter opgevolgd
kunnen worden. Bovendien worden alle relevante stukken opgeslagen in een digitaal systeem dat uitsluitend toegankelijk is voor de bestuursleden.
De penningmeester wordt ondersteund door administratiekantoor Adgro uit Emmen.
Zij verzorgen de financiële administratie en worden aangestuurd door de penningmeester. De betalingen worden
door de penningmeester zelf gedaan.
Uiteraard verzorgt een onafhankelijke accountant de uiteindelijke accountantscontrole, dit is uitbesteed aan Kroese
Wevers uit Emmen.
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Naast de hierboven genoemde externe ondersteuning plus de accountant heeft de 0SF nauwelijks vaste kosten. Dit
komt o.a. doordat er bewust gekozen is om geen eigen partijbureau aan te houden. Er wordt centraal in Nederland
vergaderd om reistijden binnen de perken te houden.
De 0SF is voor de huidige organisatie en activiteiten in grote mate afhankelijk van subsidie van het Ministerie van 82K.
in november 2020 heeft het Ministerie een toezegging gedaan voor 2021 van in totaal € 568.785,34 inclusief €
138.200 voor het Wetenschappelijk Bureau.
De subsidie is afhankelijk van de zetel in de Eerste Kamer. Als deze weg zou vallen zullen veel activiteiten en projecten
niet meer uitgevoerd kunnen worden. Daarom is het van belang het Eigen Vermogen te laten groeien, om in dat geval
de organisatie in stand te houden.

8. Projecten / ondersteuning
De volgende bedragen zijn betaalbaar gesteld per lid, voor diverse projecten, ondersteuning en ook in sommige gevallen herindelingsverkiezingen.
Per lid wordt hieronder weergegeven wat zij ontvangen hebben.
Lokaal Limburg

€17.396

Lokale Partijen Gelderland
Lokaal Brabant

€ 6.000
C 27.717,95

Groninger Belang
PBF

C 8.151,97

Sterk Lokaal
Partij voor Zeeland

€17.829
€13.409,39
6.000

OPNH
FNP
11)2H

C 22.967,27
C 6.000

U26

€10.771,38

€ 6.000
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Balans per 31 december 2020
(na voorstel resultaatbestemming)
31 dec 2020

31 dec 2019

ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren
Rekening courant WB OPM.
Overige vorderingen

1 720
33.755
85.140

0
13.080
40.002
120.615

Liquide middelen
Rekening courant bank

218.7701

53.082

60.173
218.701

60.173

339.316

113.255
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Balans per 31 december 2020
(na voorstel resultaatbestemming)
31 dec 2020

31 dec 2019

PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve

106,829

88.445
106.829

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Overige schulden

1.148
231.339

88.445

3.832
20.978
232.487
339.316
inima===

24.810
113.255
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Staat van baten en lasten over 2020
2020

2019

c

Baten
Brutomarge

441.605

Bestuurskosten
Algemene kosten
Projectkosten
Som der lasten

87.411
190.630
144.919

258.957
441.605

Bedrijfsoverschot
Rentelasten en soortgelijke kosten
Overschot uit gewone bedrijfsuitoefening

258.957

58.015
93.907
95.572
422.960

247.494

18.645

11.463

-261

-216

18.384

11.247

De leiding van Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL) (voorheen 05F) stelt voor het overschot over 2020
ad €18.384 toe te voegen aan de algemene reserve.
Dit voorstel dient nog te worden vastgesteld door de Ledenraad, maar vooruitlopend hierop is de voorgestelde
resultaatverdeling reeds verwerkt in de jaarrekening 2020 van
Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL) (voorheen OsF).
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Grondslagen voor de waardering

Algemene toelichting

Belangrijkste activiteiten van de onderneming
Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL) (voorheen 05F) is feitelijk gevestigd (statutaire vestigingsplaats Peize) op
Ruysdaellaan 34, 6165 TZ te Geleen en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 17112619.
De activiteiten van Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL) (voorheen OSF) bestaan voornamelijk uit:
- de taak in de eerste kamer op een onafhankelijke wijze te doen vervullen en te ondersteunen;
- het scheppen van betere voorwaarden voor het functioneren van Provinciale Politieke Partijen;
- het doen uitvoeren van politiek wetenschappelijk onderzoek, scholing en vorming via het Wetenschappelijk
Bureau Onafhankelijke Politiek Nederland (OPM..) (voorheen OSF;
- democratisering van de politieke cultuur en structuur.
Het aantal aangesloten leden, zoals bedoeld in de wet Financiering Politieke Partijen, bedraagt per 1 januari 2020
ten minste 1.047 leden.
Corona
Op moment van opstellen van de jaarrekening zijn van overheidswege verregaande maatregelen genomen ter
bestrijding van het Coronavirus In welke mate deze invloed gaan hebben op de verdere activiteiten van de
Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL) (voorheen 0SF) is op dit moment moeilijk in te schatten.
Op dit moment wordt geen gebruik gemaakt van de maatregelen vanuit de overheid. Dit omdat de activiteiten
worden gefinancierd vanuit subsidies welke reeds vastgesteld zijn door het Rijk..
Voorgaande is voor het bestuur reden om te vertrouwen op een duurzame voortzetting van de
ondernemingsactiviteiten. Derhalve is de jaarrekening opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling.
Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld.
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt,
voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Overschotten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd Tekorten warden verantwoord
in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn
De jaarrekening is opgesteld op basis van algemeen aanvaarde grondslagen voor financiele verslaggeving
alsmede Richtlijn Cl kleine organisaties zonder winststreven,
Baten en lasten worden toegerekend aan het subsidiejaar waarop ze betrekking hebben Overschotten worden
slechts opgenomen voor zover ze op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke tekorten die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van
de jaarrekening bekend zijn geworden.
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Grondslagen
Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen
de geamortiseerde kostprijs. De reele waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen,
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Kortlopende schulden
Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over het subsidiejaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het
subsidiejaar waarin zij zijn gerealiseerd.
Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het subsidiejaar waarvan de
gesubsidieerde uitgaven komen.
Baten worden gewaardeerd tegen nominale waarde en toegerekend aan het subsidiejaar waarop ze betrekking
hebben. Onder de opbrengsten zijn opgenomen de van derden ontvangen subsidies, Overschotten worden
verantwoord in het subsidiejaar waarin de goederen zijn geleverd, c.q. de diensten zijn verricht.
Lasten worden gewaardeerd tegen nominale waarde en toegerekend aan het subsidiejaar waarop Ze betrekking
hebben. Tekorten worden in aanmerking genomen in het subsidiejaar waarin ze hun oorsprong vinden, danwel
aan het licht treden.

Pagina 12

23 juni 2021
Onafhankelijke Politiek Nederland (OPN1) (voorheen 0SF)
Geleen

Toelichting op de balans per 31 december 2020

31 dec 2020

.•31, dec 2019

1720
1.720

0

33.755
33.755

13,080
13.080

Vorderingen en overlopende activa
Debiteuren
Debiteuren

Een voorziening voor incourantheid wordt niet noodzakelijk geacht.
Rekening courant WB OPNL
Rekening courant WB OPNI.

De vordering op het Wetenschappelijk Bureau Onafhankelijke Politiek Nederland (OPM.) is ontstaan door kosten
welke door de Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNI) (voorheen 0SF) zijn voldaan, maar toebehoren aan
de Wetenschappelijk Bureau Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL) (voorheen OSF). Deze kosten zijn
doorbelast via de rekening courant verhouding.
Overige vorderingen
Nog te ontvangen subsidie

85,140
85.140

40.002
40.002

218.701
218.7e1

60.173
60.173

31 dec 2020
c

31 dec 2019

106.829
106.829

88.445
88.445

kit:tuide middelen
Rekening courant bank
Rabobank

Eigen vermogen

Algemene reserve
Eigen vermogen

De leiding van Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL) (voorheen 0SF) stelt voor het overschot de volgende
bestemming te geven:
Het overschot over 2020 ad € 18.384 wordt toegevoegd aan de algemene reserve.
De ontvangen subsidiegelden zijn volledig aangewend ten behoeve van subsidiale projecten.
Dit voorstel dient nog te worden vastgesteld door de ledenraad, maar vooruitlopend hierop is de voorgestelde
resultaatverdeling reeds verwerkt in de jaarrekening 2020 van de
Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNI.) (voorheen OSF).
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Toelichting op de balans per 31 december 2020

Kortlopende schulden
31 dec 2020

31 dec 2019

c

•
1

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren

Overige schulden
Te betalen rente en kosten rekening courant bank
Nog te besteden subsidie
Te betalen accountantskosten

_ 1.148
1.148

3.832
3.832

22
226.414
4.903
231.339

18
11.365
9.595
20.978
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

floten
Subsidie boekjaar
Partij ondersteuning
Afrekening subsidie vorig boekjaar
Ontvangen lidmaatschapsbijdragen

2020

2019

425.702
9.300
3.838
2.765
441.605

243.656
10.050
2,549
2.702
253.957

Oe ontvangen subsidie 2020 is ontvangen van de overheid en heeft een structureel karakter en is nog niet
definitief beschikt.
De subsidies over voorgaande jaren zijn definitief beschikt.
Bestuurskosten
Bestuurskosten huur accommodaties
Bestuurskosten declaraties / onkosten
Bestuurskosten representatie
Financiele ondersteuning
Administratieve ondersteuning
Accountantskosten
ledenraad vergoedingen
Extern advies
Coördinator

Algemene kosten
RTV Spotjes
PR & communicatie
Stimuleringsfonds
Project Kies Lokaal
Algemene kosten
Bestuurscommissie Communicatie

3.858
13.865
1.361
3.278
346
5,381
109
35.579
23.634
$7.411

4.327
12.459
408
2.623
2.073
7.695
8 835
786
18.809
58.015

2.360
36.327
4.453
115.146
490
31.854
190.630

7.610
7.905
34.511
43.392
489
0
93.907
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

2020

2019

t
Projectkosten
verkiezingsactiviteiten
Bijdrage bestuurskosten

Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente bank- en girorekeningen

Totale uitgaven

79.919
§5.090
144.919

66.615
28.957
95.572

261
261

216
216

423.221

247.710

Er zijn door de Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL) (voorheen 05F) in dit boekjaar geen bijdragen ontvangen
van een gever van C 4.500 of meer.
Een overzicht van deze bijdragen met daarbij de gegevens die op grond van artikel 21, eerste lid, van de wet
financiering politieke partijen zijn geregistreerd, is derhalve niet van toepassing.
De Onafhankelijke Politiek Nederland (OPM.) (voorheen OSF) heeft ultimo 2020 schulden van C 25.000 of meer,
Een overzicht van de schulden met daarbij de gegevens die op grond van artikel 21, derde lid, van de wet
financiering politieke partijen zijn geregistreerd vind u hieronder:
OVMedia
Kusters Promo Gifts

Soldaatweg 6, Wormerveer
Bongerd 40, Spaubeek
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

KroeseVievers Audit OV
Handetstegister 08150987

Aan: de ledenraad en het bestuur van de Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL)

A. Verklaring over de in het rapport opgenomen jaarrekening 2020
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL) te Peize gecontroleerd.

Naar ons oordeel:
•
geeft de in dit rapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling
van het vermogen van de Onafhankelijke Politiek Nederland per 31 december 2020 en van het resultaat
over 2020 in overeenstemming met de in Nederland geldende R!-Richtlijn Cl voor kleine Organisatiezonder-winststreven en is naar ons oordeel in alle van materieel belang zijnde aspecten opgesteld in
overeenstemming met de Wet financiering politieke partijen.
•
zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en tasten alsmede de balansmutaties over 2020 in alle
van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de
relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in de Wet financiering politieke
partijen.
De jaarrekening bestaat uit:
•
de balans per 31 december 2020;
•
de staat van baten en lasten over 2020;
•
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen;
een opgave van de voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde gegevens omtrent het ledental
•
van de politieke partij en, indien van toepassing, van de aangewezen jongerenorganisatie;
een overzicht van de bijdrage van in totaal € 4.500 of meer die de partij in het kalenderjaar van een gever
•
heeft ontvangen, met daarbij de gegevens die op grond van artikel 21, eerste lid, van de Wet financiering
politieke partijen zijn geregistreerd; en
•
een overzicht van de schulden van € 25.000 of meer, met daarbij de gegevens die op grond van artikel 21,
derde Lid, van de Wet financiering politieke partijen zijn geregistreerd.
Oe basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht. waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en de Wet financiering politieke partijen vatten. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de
controle van de jaarrekening.
Wij zijn onafhankelijk van de Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL) zoals vereist in de Verordening inzake
de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
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B. Verklaring over de in het rapport opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het rapport ander informatie, die bestaat uit:
Bestuursverstag
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening
verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op
basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere
informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de
Nederlands Standaard 720 en de Wet financiering politieke partijen. Deze werkzaamheden hebben niet
dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor
het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in overeenstemming met Ri-Richttijn
Cl voor kleine Organisaties-zonder-winststreven en de Wet financiering politieke partijen.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de in Nederland gelden Ri-Richttijn Cl voor kleine Organisatie-zonder-winststreven en
de Wet financiering politieke partijen. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de overzichten mogelijk te
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Daarnaast is het bestuur
verantwoordelijk voor de rechtmatige totstandkoming van de in de jaarrekening verantwoorde baten, tasten en
balansmutaties. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de Wet financiering politieke
partijen.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de vereniging in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur
de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelting, tenzij het bestuur het voornemen heeft
om de vereniging te Liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische
alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de vereniging haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controteopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controte-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk
is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fotiten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing
en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op
ons oordeel
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische
voorschriften en de onafhankelijkheidseisen en de Wet financiering politieke partijen. Onze controle bestond
onder andere uit
het identificeren en inschatten van de risico's dat het financieel verslag afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van
de vereniging;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuiteitsveronderstetting aanvaardbaar is.
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vereniging haar activiteiten in
continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat,
zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring
aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum
van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe
leiden dat een vereniging haar continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van het financieel verslag en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen zonder materiële
afwijkingen weergeeft.
Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en
over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele
significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Emmen, 23 juni 2021
KroeseWevers Audit BV
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020
2020

2019
C

280
280

375
375

120.432

124.964

Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente bank- en girorekeningen

Totale uitgaven

Er zijn door de Wetenschappelijk Bureau Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL) (voorheen OV) in dit boekjaar
geen bijdragen ontvangen van een gever van C 4.500,- of meer.
Een overzicht van deze bijdragen met daarbij de gegevens die op grond van artikel 21, eerste lid, van de wet
financiering politieke partijen zijn geregistreerd, is derhalve niet van toepassing.
De Wetenschappelijk Bureau Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL) (voorheen 0SF) heeft ultimo 2020
vorderingen van C 25.000 of meer. Een overzicht van de schulden met daarbij de gegevens die op grond van
artikel 21, derde lid, van de wet financiering politieke partijen zijn geregistreerd vind u hieronder:
Schulden op neveninstelling:
Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL) (voorheen 0SF)

Ruysdaellaan 34, Geleen

C.

33.755

Geleen, 23 juni 2021
Wetenschappelijk Bureau Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL) (voorheen 0SF)
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